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บทคัดย่อ 

กำรศึกษำแนวทำงกำรขับเคลื่อนภำรกิจส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศในยุคกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน 
(Disruption) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษำข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของโลก บริบทกำรพัฒนำประเทศ แนวนโยบำยของ
รัฐบำลในกำรรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (2) ศึกษำและวิเครำะห์บทบำทหน้ำที่ 
สภำพปัญหำของส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ และ (3) เสนอแนะแนวทำงกำรขับเคลื่อนภำรกิจของส ำนักงำนแรงงำน
ในต่ำงประเทศในยุคกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน  

ผลกำรศึกษำสรุปได้ ดังนี้ 
1.  แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงระดับโลกเป็นปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและคำดกำรณ์ได้ยำก ดังนี้  

(1) กำรเมือง ข้ัวอ ำนำจมีแนวโน้มมำทำงฝั่งโลกตะวันออก เกิดกระแสชำตินิยม และควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศใน
รูปแบบใหม่ๆ มำกขึ้น (2) เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเข้ำสู่ภำวะถดถอย มีกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจใหม่ๆ และแนวคิด
ชำตินิยมทำงเศรษฐกิจ เน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรภำยในประเทศเป็นหลัก (3) สังคม กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง
ประชำกรสู่สังคมผู้สูงวัย กำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรม อนำคตของงำน และกำรสำธำรณสุข และ (4) เทคโนโลยี 
มคีวำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีดิจิทัลและกำยภำพ มีวิถีชีวิตและรูปแบบของงำนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐำน ดังนั้น รัฐบำล
จึงได้ทบทวนและปรับเปลี่ยน แนวทำง วิธีกำร และเครื่องมือใหม่ในกำรพัฒนำประเทศ ในกำรบรรลุเป้ำหมำย คือ 
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยน ำแนวคิดควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัว (Resilience) ประกอบด้วย กำรพร้อมรับ กำรปรับตัว และ 
กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่ำงยั่งยืนมำเป็นหลักคิด ซึ่งมีข้อค้นพบว่ำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบำยและปฏิบัติกำรขององค์กรและประชำชนในทุกระดับและทุกสถำนกำรณ์  
โดยเริ่มต้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่ตนเองให้มีสติและปัญญำ ตระหนักรู้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น สร้ำงควำมรอบรู้เท่ำทัน และ
ค้นหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่สอดคล้องเหมำะสม ซึ่งจะช่วยสร้ำงภูมิคุ้มกันได้ทุกสภำวกำรณ์ 

2.  ส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ มีจ ำนวน 13 แห่งใน 12 ประเทศ ตั้งอยู่ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลำง และยุโรป มีภำรกิจในกำรรักษำและส่งเสริมกำรจ้ำงแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ พัฒนำคุณภำพชีวิตของแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ วิเครำะห์สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนใน
ต่ำงประเทศ เข้ำร่วมประชุมหรือสังเกตกำรณ์กำรประชุมขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ รำยงำนกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
บทบำท และอื่นๆ  โดยในช่วงสถำนกำรณ์โควิด - 19 ส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศได้ปรับบทบำทภำรกิจให้สอดคล้อง
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรดูแลช่วยเหลือแรงงำนไทยที่ได้รับผลกระทบ 
จำกสถำนกำรณ์โควิด - 19 และกำรบริหำรจัดกำรภำวะวิกฤติรูปแบบต่ำงๆ มำอย่ำงต่อเนื่อง 

3.  แนวทำงกำรขับเคลื่อนภำรกิจของส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศในยุคกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน  
มีหลักกำร วิธีกำร และองค์ประกอบส ำคัญของกำรขับเคลื่อน ดังนี้  (1) ผู้น ำองค์กร จะต้องมี ควำมรวดเร็วรู้รอบ  
มเีป้ำหมำยชัดเจน และมีกำรปรับตัวและยืดหยุ่น (2) นโยบำยองค์กร จะต้องมีควำมคล่องตัวทันกำรณ์ มีควำมเท่ำทัน 
และมีกำรบูรณำกำร (3) กลไกกำรท ำงำน จะต้องปรับระบบนิเวศให้เอื้อต่อกำรท ำงำน ได้แก่ ขั้นตอนกำรท ำงำน 
เทคโนโลยีสนับสนุนกำรท ำงำน และสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และ (4) บุคลำกร จะต้องมีกรอบคิดในกำรปรับตัว 
เพื่อรับควำมเปลี่ยนแปลง (Resilience Mindset) มีทักษะที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง (Resilience Skills) และ มีกำรปรับตัว
ให้เข้ำกับกำรท ำงำนในบริบทใหม่ ซึ่งจะมีควำมเปลี่ยนแปลงไปทั้งในเชิงสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 

* ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้เชี่ยวชำญด้ำนประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 



- ๒ - 

 

บทน า  
กำรเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ทศวรรษที่ 3 เต็มไปด้วยท้ำทำยต่ำงจำกในอดีต 

เนื่องจำกลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงมีทั้งควำมผันผวน (Volatility) ควำมไม่แน่นอน (Uncertainty) 
ควำมสลับซับซ้อน (Complexity) และควำมคลุมเครือ (Ambiguity) ประกอบกับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ได้เป็นปัจจัยเร่งส ำคัญ 
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน (Disruption) ท ำให้ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศจ ำเป็นต้องได้รับ
กำรพิจำรณำและทบทวนให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ เงื่อนไข และบริบทกำรพัฒนำยิ่งขึ้น 

รัฐบำลได้ทบทวนแนวทำงกำรพัฒนำประเทศเพ่ือให้รอดพ้นจำกวิกฤตและพร้อมรับกับ 
กำรเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตอ่ืนๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นใหม่ในอนำคต โดยได้น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำเป็นหลักกำรส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ เพ่ือให้มีควำมเท่ำทัน 
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถรับและลดควำมเสี่ยง ตอบสนองวิถีใหม่ (New Normal) และวิถีถัดไป 
(Next Normal) ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันจะต้องสร้ำงโอกำสใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์จำกสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ภำยใต้แนวคิดควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตัว (Resilience)  
ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำควำมสำมำรถของประเทศใน 3 ด้ำน คือ (1) พร้อมรับ (Cope) หมำยถึง 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้สภำวะวิกฤติ ให้สำมำรถยืนหยัดได้ และฟ้ืนคืนกลับสู่สภำวะ
ปกติได้อย่ำงรวดเร็ว (2) ปรับตัว (Adapt) หมำยถึง กำรปรับทิศทำง รูปแบบ และแนวทำงกำรพัฒนำ 
ให้สอดรับกับควำมเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจำยควำมเสี่ยงและปรับตัวอย่ำงเท่ำทันเพ่ือแสวงหำ
ประโยชน์จำกสิ่งที่เกิดขึ้น และ (3) เปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่ำงยั่งยืน (Transform) หมำยถึง 
กำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงและปัจจัยพ้ืนฐำนให้สอดรับกับควำมเปลี่ยนแปลงเพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็น
โอกำสส ำหรับกำรพัฒนำประเทศต่อไป (ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2563) 

รัฐบำลได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศของประเทศไทยหลังจำกได้รับ
ผลกระทบจำกโควิด - 19 ดังนี้ (1) ด้ำนควำมมั่นคง (Security) จะต้องเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศอย่ำงสมดุล รวมทั้งด ำเนินกำรเชิงรุกเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกรอบอำเซียน
และในกรอบพหุภำคี (2) ด้ำนควำมมั่งคั่ง ยั่งยืน (Sustainability) เน้นกำรเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับ
เศรษฐกิจภูมิภำคและอนุภูมิภำค ดึงดูดนักลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยมำลงทุนภำยในประเทศ  
(3) ด้ำนมำตรฐำนสำกล (Standard)  จะต้องทบทวนปรับปรุงกฎหมำยและมำตรกำรภำยในประเทศ 
ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสำกล และอนุวัตพันธกรณีระหว่ำงประเทศ ร่วมกันขับเคลื่อนเป้ำหมำย  
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (4) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสถำนะและเกียรติภูมิ  (Status) ด้วย 
กำรสร้ำงควำมร่วมมือทั้งในระดับทวิภำคีและพหุภำคีและเสริมสร้ำงบทบำทไทยในเวทีระหว่ำงประเทศ 
และ (5) กำรด ำเนินงำนอย่ำงร่วมมือร่วมพลัง (Synergy) ส่วนรำชกำรจะต้องบูรณำกำรกำรท ำงำน 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใต้เป้ำหมำยส ำคัญ คือ กำรต่ำงประเทศไทย มีเอกภำพ ท ำให้ประเทศไทย  
มีควำมม่ันคง มั่งค่ังยั่งยืน มีมำตรฐำนสำกล และมีเกียรติภูมิในประชำคมโลก  

กระทรวงแรงงำนมีวิสัยทัศน์ คือ “พัฒนำแรงงำนให้มีศักยภำพสูง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี”  
ภำรกิจด้ำนกำรต่ำงประเทศของกระทรวงแรงงำน ประกอบด้วย (1) กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศด้ำนแรงงำนและกำรปฏิบัติตำมพันธกรณี (2) กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศด้ำนแรงงำน และ (3) กำรรักษำและส่งเสริมกำรขยำยตลำดแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ 
และกำรให้ควำมช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่แรงงำนไทยในต่ำงประเทศและครอบครัว โดยมี
หน่วยงำนขับเคลื่อนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
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 กระทรวงแรงงำนมีส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของส ำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน จ ำนวน 13 แห่ง 
ใน 12 ประเทศ โดยจ ำแนกตำมภูมิภำค ดังนี้  (1) ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บรูไน 
มำเลเซีย สิงคโปร์ (๒) ภูมิภำคเอเชียตะวันออก ได้แก่ ฮ่องกง ญี่ปุ่น สำธำรณรัฐเกำหลี ไต้หวัน (ไทเป
และเกำสง) (3) ภูมิภำคตะวันออกกลำง ได้แก่ อิสรำเอล ซำอุดีอำระเบีย สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และ 
(4) ภูมิภำคยุโรป ได้แก่ สมำพันธรัฐสวิส และสหพันธรัฐเยอรมนี โดยส ำนักงำนแรงงำนในกลุ่มประเทศ 
(1) - (3) มีภำรกิจหลักในกำรรักษำและส่งเสริมกำรจ้ำงแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ คุ้มครอง ช่วยเหลือ 
ดูแลสิทธิประโยชน์แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ พัฒนำทักษะและคุณภำพชีวิตแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ 
กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลสถำนกำรณ์และควำมเคลื่อนไหวด้ำนแรงงำนเพ่ือกำรวำงแผนพัฒนำ
ก ำลังแรงงำนไทยในประเทศที่ตั้งและเขตอำณำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ้ำงงำนในต่ำงประเทศ 
ส ำหรับฝ่ำยแรงงำน คณะผู้แทนถำวรประจ ำสหประชำชำติ ณ นครเจนีวำ สมำพันธรัฐสวิส มีภำรกิจหลัก 
ในกำรเข้ำร่วมกำรประชุมขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ รำยงำนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ บทบำทและ
พัฒนำกำร ควำมเคลื่อนไหวขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ รวมทั้งขององค์กรระหว่ำงประเทศอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นด้ำนแรงงำน  

จำกสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็วของบริบทโลก ทั้งในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ประกอบกับสถำนกำรณ์โรคโควิด - ๑๙ ที่เป็นตัวเร่งกำรเปลี่ยนแปลงในมิติต่ำงๆ 
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ประกอบด้วย เสถียรภำพทำงกำรเมืองและระบบเศรษฐกิจ ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศในรูปแบบใหม่ นโยบำยเศรษฐกิจสีเขียว กำรก้ำวสู่สังคมผู้สูงอำยุ กำรให้ควำมส ำคัญกับ
กำรสำธำรณสุข รูปแบบของงำนในอนำคต กำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลให้
โลกของกำรท ำงำน วัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต และบริบทด้ำนแรงงำนได้รับผลกระทบทั่วโลก ดังนั้น 
สถำนกำรณ์ที่กล่ำวมำข้ำงต้นจึงเป็นควำมท้ำทำยของส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศซึ่งเป็นหน่วยงำน
แนวหน้ำในต่ำงประเทศในกำรด ำเนินนโยบำยด้ำนกำรต่ำงประเทศของกระทรวงแรงงำน จะต้องว่องไว
ทันกำรณ์ ตระหนัก ท ำควำมเข้ำใจ วิเครำะห์ และประเมินสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่ำงๆ 
ที่ส่งผลต่อภำรกิจของหน่วยงำนในทุกมิติ เพ่ือพัฒนำแนวทำงกำรท ำงำนของส ำนักงำนแรงงำนใน
ต่ำงประเทศในยุคที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน ทั้งนี้ เพ่ือให้ส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ 
มีควำมพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง (Resilience) สำมำรถปรับตัวได้อย่ำงคล่องตัวทันกำรณ์ (Agility) 
และด ำเนินภำรกิจด้ำนต่ำงประเทศของกระทรวงแรงงำนในมิติด้ำนแรงงำนและกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษยไ์ดอ้ย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษำข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของโลก บริบทกำรพัฒนำประเทศ แนวนโยบำยของรัฐบำล
ในกำรรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์บทบำทหน้ำที่ สภำพปัญหำของส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ 
3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรขับเคลื่อนภำรกิจของส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศในยุค

กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน (Disruption) 
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ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก ด้วยวิธีกำร PEST Analysis เพ่ือศึกษำปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงในด้ำน

กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยศึกษำเอกสำรของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (2564) และส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (2563) สรุปได้ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 1 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 

 
ด้านการเมือง 

  (1) ขั้วอ านาจ มีกำรเปลี่ยนแปลงและผันผวนระหว่ำงขั้วอ ำนำจโลกตะวันตกและตะวันออก 
เนื่องมำจำกประสิทธิภำพของกระบวนกำรจัดกำรกำรแพร่ระบำดของโควิด - 19 ระหว่ำงสหรัฐอเมริกำ 
ยุโรป กับจีนได้เป็นตัวเร่งให้โครงสร้ำงขั้วอ ำนำจโลกจำกสหรัฐอเมริกำโน้มเอียงมำทำงจีนมำกขึ้น 
อย่ำงไรก็ดี ควำมซับซ้อนของผลประโยชน์ของขั้วอ ำนำจที่มำกขึ้นในโลกจะเป็นโอกำสให้แต่ละประเทศ
สำมำรถแสดงบทบำทและแสดงควำมเป็นผู้น ำในสิ่งที่ตนเองเชี่ยวชำญและเกิดเป็นดุลยอ ำนำจแบบ 
หลำยขั้ว (Multipolarity) ซึ่งเป็นโลกที่มีผู้น ำหลำยขั้ว โดยจะไม่มีประเทศใดที่เป็นผู้น ำในทุกบทบำท 

(2) กระแสชาตินิยม ภำวะวิกฤตโควิด - 19 ได้ก่อให้เกิดกำรพ่ึงพำตนเองในด้ำนต่ำงๆ มำกขึ้น 
โดยเฉพำะแนวคิดกำรพ่ึงพำตนเองในระดับประเทศและระดับภูมิภำค ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระแส
โลกำภิวัตน์ โดยในระยะสั้นแต่ละประเทศจะกลับมำเน้นกิจกำรภำยในประเทศของตัวเอง พ่ึงพำห่วงโซ่
อุปทำนในประเทศตนเองมำกข้ึน โดยไม่พ่ึงพำเฉพำะประเทศใดประเทศหนึ่ง ส่งผลให้เกิดกำรแยกตัวกัน
และมองข้ำมประเด็นปัญหำระดับโลก เนื่องจำกแต่ละประเทศมีระดับควำมสัมพันธ์ กำรพ่ึงพำอำศัย 
และควำมร่วมมือลดลง 

(3) ความร่วมมือระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ วิกฤติโควิด - 19 อำจท ำให้เกิดควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศรูปแบบใหม่ เช่นเดียวกับภำยหลังกำรเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกถดถอยครั้งใหญ่และ
สงครำมโลกครั้งที่ 2 ซึ่งท ำให้นำนำชำติร่วมกันก่อตั้งองค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  



- ๕ - 

 

ด้านเศรษฐกิจ 
(1) ภาวะเศรษฐกิจถดถอย เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเข้ำสู่ภำวะถดถอย (Recession) มำกขึ้น  

ซึ่งเป็นผลกระทบวงกว้ำงที่เกิดขึ้นในทุกระดับตั้งแต่ระดับระหว่ำงประเทศ รัฐ ชุมชน จนถึงระดับบุคคล 
รัฐบำลในหลำยประเทศทั่วโลกต้องเร่งสร้ำงมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทำผลกระทบจำกโควิด - 19 
โดยกำรฟ้ืนตัวของแต่ละประเทศจะขึ้นกับควำมสำมำรถในกำรปรับตัวของประชำชน ธุรกิจ และภำครัฐ 
ให้เข้ำกับฐำนวิถีชีวิตใหม่และกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเศรษฐกิจโลกเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ ปัจจัยส ำคัญที่จะ
ส่งผลต่อกำรฟื้นตัว คือ กำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรค กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ กำรปรับตัวของ
ธุรกิจและแรงงำน และมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจกำรคลังของภำครัฐ 

(2) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใหม่ๆ กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็วของประเทศ
ในทวีปเอเชีย โดยเฉพำะประเทศจีนที่มีบทบำทในกำรก ำหนดระเบียบเศรษฐกิจกำรเมืองโลกมำกขึ้น 
เกิดกำรลดกำรพ่ึงพำทำงเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มว่ำสถำบันควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศจะมีขอบเขต 
แคบลง โดยจะมุ่งเน้นในควำมร่วมมือเฉพำะประเด็น 

(3) ชาตินิยมทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจโลกจะเข้ำสู่แนวคิดลัทธิชำตินิยมทำงเศรษฐกิจ
(Economic Nationalism) และกำรปกป้องกำรค้ำ (Protectionism) มำกขึ้น อำทิ จีนได้มียุทธศำสตร์
เศรษฐกิจวงจรคู่ขนำน (Dual Circulation) ที่เน้นอุปสงค์ภำยในประเทศมำกขึ้น พ่ึงพำตนเองมำกขึ้น 
(Self-reliant) โดยในภำพรวม มีแนวโน้มกำรปรับเปลี่ยนห่วงโซ่กำรผลิตของโลกให้เป็นลักษณะเฉพำะ
กลุ่มพ้ืนที่มำกขึ้น เน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรภำยในประเทศหรือภำยในภูมิภำคเป็นหลัก รวมทั้ง 
เกิดกำรพึ่งพำฐำนผลิตระยะใกล้ในภูมิภำค (Regionalization)  

 
ด้านสังคม 
(1) สังคมผู้สูงวัย โครงสร้ำงประชำกรโลกที่มีสัดส่วนผู้สูงอำยุเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจนเกิด 

เป็นสังคมผู้สูงวัย ท ำให้ปัจจัยกำรผลิตทำงด้ำนแรงงำนลดลง กำรออมลดลง กำรลงทุนด้ำนสวัสดิกำร
และกำรรักษำพยำบำลเพ่ือดูแลผู้สูงอำยุมำกขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง 
กำรเกิดปัญหำควำมแตกต่ำงระหว่ำงวัย (Generation Gap) ที่จะมีบทบำทมำกขึ้นในสังคม 

(2) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ ำวันส่งผลให้
ปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมซับซ้อนขึ้น วิถีชีวิตและกำรท ำงำนมีควำมยืดหยุ่นและมีควำมเฉพำะตัวมำกขึ้น  
โดยกำรเร่งขึ้นของกระบวนกำรปรับเปลี่ยนเข้ำสู่โลกดิจิทัลที่เทคโนโลยีจะมีบทบำทกับภำคเศรษฐกิจ 
สังคม และกำรด ำรงชีวิตของประชำกร ทั้งผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภค ธุรกิจ และรูปแบบกำรท ำงำน 

(3) อนาคตของงาน กำรเกิดงำนประเภทใหม่มำทดแทนงำนในบำงสำขำอำชีพที่สูญหำยไป  
ท ำให้เกิดควำมต้องกำรทักษะของแรงงำนในลักษณะใหม่ ประกอบด้วย ควำมรู้และทักษะในกำรท ำงำน 
(Hard Skill) ได้แก่ ทักษะด้ำนดิจิทัล กำรคิดเชิงนวัตกรรม กำรวิเครำะห์เชิงตรรกะ และควำมรู้และทักษะ
ด้ำนอำรมณ์และสังคม (Soft Skill) ได้แก่ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ กำรสื่อสำร กำรปรับตัว 
และกำรบริหำรจัดกำรคน นอกจำกนี้ ในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเตรียมคนสู่โลกของงำนได้เปลี่ยนทิศทำง
มำเน้นสมรรถนะ (Competency) และควำมช ำนำญ (Proficiency) เป็นหลัก  

(4) การสาธารณสุข ประชำชนตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรดูแลสุขภำพของตนเองมำกขึ้น  
มีแนวโน้มกำรเกิดพฤติกรรมในกำรดูแลสุขภำพเชิงป้องกัน และควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีกำรรักษำ 
พยำบำล ส่งผลให้สำขำอำชีพงำนบริกำรสุขภำพและกำรท่องเที่ยวต้องยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำร 
ด้ำนสำธำรณสุข โดยค ำนึงถึงมำตรฐำนสำกล  
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ด้านเทคโนโลยี 
(1)  การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีทั้ง

ในด้ำนดิจิทัล โลกกำยภำพ กำรทดแทนมนุษย์ด้วยหุ่นยนต์ ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ และปัญญำประดิษฐ์
ประกอบกับสถำนกำรณ์โรคโควิด - 19 ส่งผลให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในวิถีชีวิตและกำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งมีกำรสนับสนุนและให้ควำมส ำคัญกับกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งในภำครัฐและเอกชนอย่ำงก้ำวกระโดด  

(2)  การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน กำรตระหนักถึงกับปัญหำสิ่งแวดล้อม
และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยสร้ำงควำมยั่งยืน อำทิ พลังงำนหมุนเวียน เทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำ เป็นต้น 
ซึ่งภำครัฐ ภำคธุรกิจ และภำคประชำชน ได้ให้ควำมส ำคัญกับปัญหำสิ่งแวดล้อมและภำวะโลกร้อน 
มำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy: BCG) ประกอบด้วยแนวคิดหลัก ๒ ประกำร ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภำพ 
และเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมให้เกิดเป็น BCG Economy Model ที่ประกอบด้วย ๓ เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ 
(๑) ระบบเศรษฐกิจชีวภำพ (Bio Economy) ที่มุ่งเน้นกำรใช้ทรัพยำกรชีวภำพอย่ำงคุ้มค่ำ (๒) ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งเน้นกำรน ำวัสดุกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ให้มำกท่ีสุด และ  
(๓) ระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งแก้ไขปัญหำ และกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(3)  วิถีชีวิตและรูปแบบของงานที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน ผู้คนต้องด ำรงชีวิตแบบเว้นระยะจำก
สังคม จึงเปิดรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมำช่วยให้สำมำรถเชื่อมต่อกับโลกภำยนอกมำกขึ้น  นอกจำกนี้ 
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของประชำกรโลก ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี 
จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้รูปแบบกำรท ำงำนในอนำคตมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำแทนที่อย่ำงรวดเร็ว 

จะเห็นได้ว่ำ ปัจจัยภำยนอกทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ล้วนเป็นปัจจัย 
ที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อภำรกิจของส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ  
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ได้แก่ เสถียรภำพทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศในรูปแบบใหม่ กำรก้ำวสู่สังคมผู้สูงอำยุ กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรสำธำรณสุข รูปแบบ
ของงำนในอนำคต กำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดของเทคโนโลยี รวมถึงสถำนกำรณ์โควิด - 19 ที่เป็น
ปัจจัยส่งเสริมให้กรอบคิดของบุคคล วิถกีำรด ำเนินชีวิต และวิถกีำรท ำงำนปรับเปลี่ยนไปอย่ำงฉับพลัน  
 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
  ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในองค์กรของส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ ด้วยวิธีกำร SWOT 
Analysis สรุปไดด้ังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
(1) ผู้บังคับบัญชำมีควำมชัดเจนในกำรก ำหนดทิศทำงองค์กรทั้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤติ 

โดยส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศสำมำรถปรับกลยุทธ์กำรบริหำรงำนหน่วยงำนได้ตำมควำมเหมำะสม
สอดคล้องของแต่ละพ้ืนที่ ภำยใตท้ิศทำงและกรอบภำรกิจหลักขององค์กร 

(2) ส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันกับหน่วยงำนตัวแทน
ของประเทศในฐำนะเป็นทีมประเทศไทย ในกำรก ำหนดทิศทำงและนโยบำยต่ำงประเทศร่วมกัน ทั้งใน
ด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือกำรท ำงำนอย่ำงประสำนสอดคล้องในระดับมหภำค 
นำนำชำติ และระดับชำติ 
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(3) โครงสร้ำงส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศมีขนำดเล็ก โดยส่วนใหญ่มีบุคลำกรประมำณ  
4 - 6 คน เอ้ือให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำน 

(4) หัวหน้ำส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศสำมำรถก ำกับดูแลกำรบริหำรสถำนกำรณ์วิกฤติ
ได้ดี โดยมีกำรน ำนโยบำยจำกส่วนกลำงไปปฏิบัติได้เป็นอย่ำงเป็นรูปธรรม ด้วยกำรสื่อสำร ประสำนงำน 
แลกเปลี่ยนข้อมูลและควำมคิดเห็น และสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรท ำงำนเป็นทีมที่ดี 

(5) บุคลำกรมีควำมยืดหยุ่นและปรับตัวต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดี รวมทั้งมีทักษะกำร
สื่อสำรกับกลุ่มแรงงำน เพ่ือให้ได้รับข้อแนะน ำ แนวปฏิบัติ และข้อมูลสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่รวดเร็วถูกต้อง 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
(1) กำรด ำเนินภำรกิจประจ ำหรือปฏิบัติภำรกิจจ ำนวนมำกในกำรให้ควำมช่วยเหลือ คุ้มครอง

สิทธิประโยชน์แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ อำจท ำให้บำงประเทศขำดโอกำสในกำรท ำงำนเชิงรุก เช่น 
กำรขยำยตลำดแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ เป็นต้น 

(2) บุคลำกรที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ เนื่องจำกจ ำนวนภำระงำนในบำงประเทศเพ่ิมขึ้น 
อำทิ กำรคุ้มครองแรงงำน กำรรับรองสัญญำจ้ำง กำรมีพ้ืนที่เขตอำณำจ ำนวนมำก เป็นต้น 

(3) ขำดกำรเพ่ิมทักษะ ได้แก่ กำรยกระดับทักษะ (Upskill) ที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำนในวิถีใหม่ 
รวมทั้งทักษะกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นสูงเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ขนำดใหญ่ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรพยำกรณ์ เป็นต้น 
 
  โอกาส (Opportunities) 

(1) กระทรวงแรงงำนก ำหนดให้มำตรกำรส่งเสริมแรงงำนไทยไปท ำงำนในต่ำงประเทศ เป็นหนึ่ง
ในนโยบำยส ำคัญของกระทรวงแรงงำน ในปี พ.ศ. 2564  

(2) เทคโนโลยีสื่อสำรโทรคมนำคมมีควำมหลำกหลำยและสะดวกต่อกำรใช้งำนมำกขึ้น 
สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้เพ่ือติดต่อสื่อสำรกับแรงงำน เครือข่ำย รำยงำนผู้บริหำร วิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือ
กำรตัดสินใจ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน รวมถึงกำรให้บริกำรประชำชนในรูปแบบใหม่ๆ  

(3) หน่วยงำนส่วนกลำงให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร โดยกำรจัดฝึกอบรม
ให้แก่บุคลำกรในต่ำงประเทศ ทั้งในหลักสูตรระดับผู้บริหำรและระดับปฏิบัติงำน โดยในช่วงสถำนกำรณ์ 
โควิด - 19 ไดจ้ัดให้มีกำรฝึกอบรมผ่ำนระบบออนไลน์เพ่ิมข้ึนอีกช่องทำงหนึ่ง 

 
อุปสรรค (Threats) 
(1) ขำดฐำนข้อมูลของแรงงำนไทยที่เดินทำงไปท ำงำนในต่ำงประเทศซึ่งยังไม่สมบูรณ์และ 

เป็นปัจจุบัน ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรติดตำมตรวจสอบประวัติของแรงงำนไทยที่ขอรับควำมช่วยเหลือ 
(2) ควำมต้องกำรแรงงำนต่ำงชำติ สถำนกำรณ์ด้ำนสำธำรณสุข อนำคตและรูปแบบของงำน  

ในแต่ละประเทศ ยังมีควำมผันผวนสูง จึงท ำให้คำดกำรณ์สถำนกำรณค์วำมต้องกำรกำรจ้ำงงำนได้ยำก 
(3) กำรบูรณำกำรข้อมูลเพ่ือปฏิบัติภำรกิจยังไม่คล่องตัวเท่ำที่ควร เนื่องจำกกำรยึดข้อกฎหมำย 

หรือระเบียบปฏิบัติของแต่ละหน่วยงำน 
(4) มำตรกำรงดกิจกรรมกำรรวมกลุ่มคนจ ำนวนมำก ยังท ำให้ในบำงประเทศไม่สำมำรถด ำเนิน

กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติงำนที่ตั้งไว้ อย่ำงไรก็ตำม ได้มีกำรปรับรูปแบบมำใช้ระบบกำรสื่อสำรออนไลน์ 
โดยใช้กำรอบรม สัมมนำทำงไกลผ่ำนจอภำพ ซ่ึงอำจยังมีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงของแรงงำนบำงกลุ่ม 
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แนวทางขับเคลื่อนภารกิจของส านักงานแรงงานในต่างประเทศในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 
 
 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดกำรขับเคลื่อน 

 

 วิสัยทัศน์ 
      “แรงงำนไทยไปท ำงำนในต่ำงประเทศอย่ำงมีคุณค่ำ ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชำติ” 

    แรงงานที่มีคุณค่า (Value Workforce) 
ต่อตนเอง ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ 

- มีศักยภำพสูง 
- ค่ำตอบแทนสูง 
- มีคุณภำพชีวิตที่ด ี

- ผู้ประกอบกำรได้แรงงำนคุณภำพ 
- ครอบครัวอยู่ดี มีสุข 
- ชุมชนได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

- พัฒนำเศรษฐกิจ 
- สร้ำงควำมมั่นคง 
- สร้ำงควำมยั่งยืน 

แรงงำนไทยไปท ำงำนในต่ำงประเทศอย่ำงมีคุณค่ำใน 3 ระดับ ประกอบด้วย (1) คุณค่ำต่อตนเอง 
เป็นแรงงำนที่มีศักยภำพ มีควำมพร้อมทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ และทักษะฝีมือ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ทักษะในกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะชีวิต เพ่ือสร้ำงผลคือกำรได้รับค่ำแรงที่สูงและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
(2) คุณค่ำต่อสังคม ผู้ประกอบกำรในต่ำงประเทศได้รับแรงงำนที่มีคุณภำพสูง รวมทั้งครอบครัวของ
แรงงำนอยู่ดี มีสุข สำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะ เทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศกลับมำพัฒนำชุมชนท้องถิ่น 
และ (3) คุณค่ำต่อประเทศชำติ แรงงำนที่มีศักยภำพสูงและมีควำมเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen)  
จะช่วยสร้ำงคุณค่ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ ควำมมั่นคง และควำมยั่งยืนให้แก่ประเทศ  

พันธกิจ 
กำรขับเคลื่อนภำรกิจของส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศภำยใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

ได้อย่ำงคล่องตัว เท่ำทัน และยั่งยืน 



- ๙ - 

 

แนวทางการขับเคลื่อน 
กำรขับเคลื่อนภำรกิจส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศในยุคกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน มีหลักกำร 

วิธีกำร และองค์ประกอบส ำคัญของกำรขับเคลื่อน ดังนี้ 

 
ภาพที่ 3 หลักกำร วิธีกำร และองค์ประกอบกำรขับเคลื่อน 

 
ผู้น าองค์กร 
(1) ความรวดเร็วรู้รอบ ผู้น ำจะต้องตระหนักรู้ว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง  

มีควำมรอบรู้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้ริเริ่มในกำรเปลี่ยนแปลง (Chief Transformation 
Officer) สำมำรถระบุปัญหำที่ส ำคัญหรือเร่งด่วนของหน่วยงำน ค้นหำสำเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์และส่งผล
ต่อกัน มีเทคนิควิธีใหม่ๆ ในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง เพ่ือหำแนวทำงแก้ปัญหำที่แท้จริง 
ตลอดจนกำรมองอนำคต (Foresight) และกำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำงๆ เพ่ือจ ำลองและวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ (Scenario Analysis) และเตรียมควำมพร้อมองค์กรด้วยกำรเปลี่ยนแปลงทั้งแบบต่อเนื่อง 
(Gradual Change) และแบบพลิกผัน (Drastic Change) 
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(2) เป้าหมายชัดเจน ผู้น ำต้องกล้ำที่จะบริหำรควำมเสี่ยง สำมำรถระบุและจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
ก ำหนดนโยบำยชัดเจน สื่อสำรให้ทีมงำนทรำบอย่ำงทั่วถึง มองเห็นเป้ำหมำยและมีทิศทำงไปใน 
ภำพเดียวกัน นอกจำกนี้ ผู้น ำจะต้องผลักดันใหบุ้คลำกรในองค์กรตระหนักถึงควำมจ ำเป็นในกำรปรับตัว
เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นเรื่องปกติในอนำคต สร้ำงกรอบคิดแห่งกำรพัฒนำ (Growth Mindset) 
ซึ่งเชื่อว่ำทุกคนสำมำรถเรียนรู้ได้ไม่มีวันสิ้นสุด รวมทั้งสร้ำงควำมมุ่งมั่นให้กับทีมงำนว่ำจะสำมำรถ 
สร้ำงโอกำสจำกควำมท้ำทำยที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ จะต้องส่งเสริมและปลูกฝังค่ำนิยมองค์กรและวัฒนธรรม
องค์กรอย่ำงต่อเนื่อง  

(3) การปรับตัวและยืดหยุ่น ผู้น ำจะต้องมีทักษะในกำรบริหำรภำวะวิกฤติ สร้ำงแนวทำง 
กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงที่หลำกหลำย วำงแผนและจัดสรรทรัพยำกรให้สำมำรถปรับตัวได้ โดย 
ไม่ยึดติดกับวิธีกำรหรือแนวทำงกำรแก้ปัญหำหรือกำรปฏิบัติแบบเดิมๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระบบ
บุคลำกร จะต้องสร้ำงควำมยืดหยุ่นบนฐำนควำมเข้ำอกเข้ำใจ (Empathy) กำรให้โอกำส สำมำรถโค้ช 
และให้อิสระในกำรท ำงำนแก่ทีมงำนได้ กำรสื่อสำรกับทีมงำนจะต้องสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงเป้ำหมำย
ของกำรด ำเนินงำนกับกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ ทั้งนี้เพ่ือให้ทีมงำนรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำต่อองค์กร 
สร้ำงควำมผูกพันในองค์กร เพ่ือสร้ำงสัมฤทธิ์ผลขององค์กรต่อไป 

 
นโยบายองค์กร 
(1) ความคล่องตัวทันการณ์  องค์กรต้องมีควำมว่องไวต่อควำมเปลี่ยนแปลง (Agility)   

มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและทันต่อเหตุกำรณ์ มีแนวทำงในกำรตอบสนองต่อเหตกำรณ์ที่ยืดหยุ่นและ
หลำกหลำย เพ่ือพร้อมรับควำมเปลี่ยนแปลงที่คำดกำรณ์ได้ยำก โดยจะต้องมีควำมคล่องตัวทั้งในเชิง
โครงสร้ำงองค์กร กระบวนกำรท ำงำน กำรจัดสรรทรัพยำกร และศักยภำพของบุคลำกร  

(2) ความเท่าทัน องค์กรจะต้องมีข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจทั้งในเชิงกว้ำงและเชิงลึก 
ที่ถูกต้องแม่นย ำและเชื่อถือได้ เพ่ือใช้วิเครำะห์สถำนกำรณ์และปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมี  
กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ภำยใต้ภำรกิจหลัก คือ กำรขยำยตลำดแรงงำน กำรดูแลคุ้มครองแรงงำน 
ตลอดจนกำรทบทวนแผนปฏิบัติงำน แผนฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรให้ทันสมัย เพ่ือให้สำมำรถ 
ปรับกลยุทธ์และขับเคลื่อนภำรกิจขององค์กรได้อย่ำงเหมำะสมและทันกำรณ์  

(3) การบูรณาการ สถำนกำรณ์โควิด - 19 ถือเป็นโอกำสในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
และกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน ระหว่ำงภำครัฐ เอกชน วิชำกำร และประชำสังคม ในทุกมิติ ตั้งแต่
นโยบำยควำมร่วมมือ กำรปฏิบัติงำน เทคโนโลยี กำรสื่อสำร กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น  โดยจะต้อง
บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร อำทิ หน่วยงำนภำยใต้ทีมประเทศไทย 
หน่วยงำนรัฐบำลและเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เครือข่ำยอำสำสมัครแรงงำนรูปแบบใหม่ ฯลฯ 
รวมทั้งจะต้องส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน ประชำชน ประชำสังคม และเครือข่ำยทำงสังคม  

 
กลไกการท างาน 
(1)  กระบวนการท างาน หน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่น คล่องตัว เพ่ือรองรับ

กำรตัดสินใจและกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงคล่องตัว โดยกำรปรับวิธีคิดและขั้นตอนกำรท ำงำน 
ที่มุ่งผลกำรด ำเนินงำน ลดควำมซ้ ำซ้อนของกระบวนกำร เปลี่ยนแปลงขั้นตอนกำรท ำงำน รูปแบบ และ
กฎระเบียบให้ยืดหยุ่น นอกจำกนี้ จะต้องหำแนวทำงในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและกำรด ำเนินงำน
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
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(2) เทคโนโลยีสนับสนุนการท างาน กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน 
กำรท ำงำน ทั้งในงำนด้ำนวิชำกำร ด้วยกำรเข้ำถึงข้อมูลเชิงลึก (Insight) กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ 
และกำรประมวลผลโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรตัดสินใจ งำนด้ำนกำรประสำนงำนเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ  
กำรสื่อสำรทั้งควำมถูกต้องและรวดเร็ว และงำนบริกำรประชำชน เพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลำ 
ลดควำมซ้ ำซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรพัฒนำบริกำรของรัฐ รวมทั้งจะต้องเตรียมควำมพร้อม  
ในกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่รองรับกำรปฏิบัติกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(3) สภาพแวดล้อมการท างาน เพ่ือสนับสนุนให้บุคลำกรปรับแนวคิดใหม่เพ่ือพร้อมพัฒนำ
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ องค์กรควรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรท ำงำนในอนำคต เช่น 
กำรท ำงำนแบบผสมผสำน (Hybrid working) กำรท ำงำนระยะไกล (Remote working) กำรมีพ้ืนที่
หรือแพลตฟอร์มร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมคิดทั้งในรูปแบบกำยภำพและดิจิทัล กำรสร้ำงสภำพแวดล้อม 
ที่ เอ้ือต่อกำรคิดค้นสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมในองค์กร  สภำพแวดล้อมที่ดี เพ่ือคุณภำพชีวิต  รวมถึง 
กำรบริหำรระบบสวัสดิกำรเพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน  
 
 บุคลากร 

(1) กรอบคิดใหม่ กำรสร้ำงบุคลำกรที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง (Resilience Workforce) 
ในการเผชิญกับความไม่แน่นอนรูปแบบใหม่ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนำคต จะต้องเริ่มต้นจำกกำรสร้ำง
กรอบคิดในกำรปรับตัวเพ่ือรับควำมเปลี่ยนแปลง (Resilience Mindset) รวมทั้งกรอบคิดแห่งกำรเรียนรู้
เพ่ือพัฒนำ (Growth Mindset) ซึ่งจะช่วยสร้ำงบุคลำกรที่มีคุณลักษณะล้มแล้วพร้อมลุก ออกจำกพ้ืนที่
ปลอดภัย (Comfort Zone) ปรับตัวไปสู่สิ่งใหม่ โดยมองว่ำควำมเสี่ยงเป็นโอกำสในกำรเรียนรู้เติบโต  
ซึ่งกำรเปลี่ยนกรอบคิดของบุคลำกรนี้ถือเป็นกลไกส ำคัญในกำรเปลี่ยนแปลงองค์กร 

(2) องค์ความรู้และทักษะใหม่ พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะ องค์ควำมรู้ และทักษะที่จ ำเป็น
ต่อกำรท ำงำนในอนำคตและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง (Resilience Skills) ได้แก่ (ก) ควำมรู้และทักษะ
ในกำรท ำงำน (Hard Skill) อำทิ ทักษะด้ำนดิจิทัล กำรคิดเชิงนวัตกรรม กำรวิเครำะห์เชิงตรรกะ และ 
(ข) ควำมรู้และทักษะด้ำนอำรมณ์และสังคม (Soft Skill) อำทิ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ 
กำรสื่อสำร กำรปรับตัว  และบริหำรจัดกำรคน โดยองค์กรจะต้องส ำรวจทักษะควำมรู้ประเมินช่องว่ำง
ทำงทักษะและอบรมเพ่ิมทักษะที่จ ำเป็นแก่บุคลำกร ส่งเสริมและพัฒนำให้บุคลำกรได้รับองค์ควำมรู้และ
ทักษะอย่ำงต่อเนื่องในช่องทำงที่หลำกหลำย 

(3) บริบทใหม่ เนื่องจำกปัจจัยแวดล้อมภำยนอกและภำยใน ส่งผลให้กำรท ำงำนในปัจจุบัน
และอนำคตเปลี่ยนแปลงไปทั้งในเชิงกำยภำพและวัฒนธรรมกำรท ำงำน บุคลำกรจ ำเป็นต้องปรับตัวให้ได้
กับกำรท ำงำนในบริบทใหม่ รูปแบบกำรท ำงำนใหม่ กำรท ำงำนแบบผสมผสำน กำรปรับควำมคิดให้เข้ำใจ
ในควำมแตกต่ำงระหว่ำงวัย (Generation Gap) รวมทั้งพัฒนำทักษะกำรใช้ ดูแล และจัดกำรเทคโนโลยี 
เพ่ือรองรับชีวิตวิถีใหม่ และชีวิตวิถีถัดไป  
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ข้อเสนอแนะ 
(1) ภารกิจการขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. กำรวิเครำะห์และจัดท ำข้อเสนอเชิงกลยุทธ์

เสนอต่อผู้บริหำรเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับแผนกำรขยำยตลำดแรงงำนไทย
ของแต่ละประเทศที่สอดคล้องกับ
สภำวกำรณ์ปัจจุบัน ด้วยข้อมูลเชิงลึก  
และกระบวนกำรวิจัยที่มีประสิทธิภำพ  

2. กำรศึกษำและวิเครำะห์เชิงท ำนำยรูปแบบ
กำรท ำงำนในอนำคต รวมทั้งแนวโน้ม 
กำรเกิดอำชีพใหม่ๆ ของแต่ละสำขำอำชีพ 
เพ่ือส่งเสริมนโยบำยกำรขยำยและเปิด
ตลำดแรงงำนใหม่ๆ ในต่ำงประเทศ              
และเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำ
ทักษะแรงงำน 

3. กำรเจรจำกับฝ่ำยรัฐบำล หรือองค์กรทั้งใน
และต่ำงประเทศ เพ่ือปรับปรุงขั้นตอน หรือ
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเข้ำไป/ 
ระหว่ำงท ำงำนของแรงงำนไทย รวมถึง 
วิธีกำรขยำยตลำดแรงงำนในรูปแบบใหม่ 

4. กำรสร้ำงพันธมิตรและเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนภำยใต้ทีมประเทศไทย
ในต่ำงประเทศ เพ่ือสร้ำงช่องทำงกำรขยำย
ตลำดแรงงำนไทยในต่ำงประเทศรูปแบบใหม ่
อำทิ กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวง
พำณิชย์ กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น  

5. ผลักดันนโยบำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
แรงงำนไทยทั้งกระบวนกำร เพ่ือเตรียม         
ควำมพร้อมก่อนเดินทำง พัฒนำทักษะ
ระหว่ำงท ำงำนในต่ำงประเทศ และส่งเสริม
กำรน ำควำมรู้และเทคโนโลยีกลับมำ
ประยุกต์ใช้ในชุมชน ทั้งนี้ รัฐต้องบูรณำกำร
ร่วมกันในกำรสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยง           
ทั้งในเชิงวิชำกำรและงบประมำณเพ่ือกำร
ลงทุน เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมยั่งยืนต่อไป 

๑. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และ
วิทยำศำสตร์ข้อมูล รวมทั้งกำรแสวงหำ       
และศึกษำข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data)   
เพ่ือกำรวิเครำะห์ในเชิงนโยบำยทั้งใน 
ด้ำนอุปสงค์และอุปทำนของตลำด 
แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ 

๒. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลแรงงำนไทย 
ในต่ำงประเทศให้เป็นปัจจุบัน บูรณำกำร
เชื่อมโยงข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรใช้งำนและ
กำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน 

๓. พัฒนำและปรับปรุงระบบกำรจัดส่ง           
แรงงำนไทยไปท ำงำนในต่ำงประเทศให้ม ี          
ควำมรวดเร็ว รวมทั้งปรับลดขั้นตอนและ
ระเบียบกำรเดินทำงไปท ำงำนใน
ต่ำงประเทศ ให้มีควำมทันสมัย 

๔. กำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นหรือระบบสื่อสำร 
กับแรงงำนไทยที่ท ำงำนในประเทศนั้นๆ 
เพ่ือให้ข้อมูล ค ำแนะน ำด้ำนกำรท ำงำน 
ภำษำ กำรใช้ชีวิต กำรเสริมสร้ำงควำมรู้
และทักษะด้วยตนเอง รวมถึงกำรให้ 
ควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ  

๕. กำรใช้แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ หรือ               
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนกำรยกระดับทักษะ 
(Upskill) ปรับทักษะ (Reskills) รวมทั้ง
พัฒนำทักษะในโลกกำรท ำงำนยุคใหม่      
ที่ไม่เคยมีมำก่อน ให้แก่แรงงำนไทย  
ได้แก่ (1) ทักษะฝีมือ โดยเฉพำะทักษะ      
ที่ไม่สำมำรถทดแทนด้วยเครื่องจักรหรือ
ระบบอัตโนมัติ (2) ทักษะในภำคธุรกิจ        
สีเขียว (3) ทักษะภำษำ (4) ทักษะชีวิต 
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และ           
(5) ทักษะกำรพัฒนำควำมรู้ โดยปลูกฝัง
คุณค่ำและควำมเชื่อที่ถูกต้องให้แรงงำน 
มีวัฒนธรรมในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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(2) ภารกิจการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. กำรปรับแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรคุ้มครอง 

และดูแลแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ               
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และข้อจ ำกัด    
โดยปฏิรูประบบและวิธีกำรท ำงำนให้
คล่องตัวลดขั้นตอน เพ่ือแก้ปัญหำในแต่ละ
ประเทศได้อย่ำงทันกำรณ์ โดยมีกำรก ำกับ
ดูแลและประเมินผลเพ่ือกำรปรับปรุงให้
สอดคล้องกับภำวะวิกฤติที่เกิดขึ้น 

2. กำรปรับนโยบำย ปฏิรูปกฎหมำย 
กฎระเบียบ และวิธีกำรต่ำงๆ ของกองทุน
ภำยใต้ภำรกิจกระทรวงแรงงำน ได้แก่ 
กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหำงำนไปท ำงำน
ในต่ำงประเทศ และกองทุนประกันสังคม 
และกฎหมำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทันสมัย
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และควำมจ ำเป็น
ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
แรงงำนไทยที่ไปท ำงำนในต่ำงประเทศ            
ในด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ กำรออม 

3. นโนบำยกำรสร้ำงทักษะกำรท ำงำนและ
ทักษะชีวิตแก่แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ
เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ กำร
ท ำงำน ภำษำ กำรปรับตัว สำธำรณสุข  
วิถีชีวิต กำรออม ฯลฯ ด้วยกลยุทธ์ใหม่ๆ 
ที่ช่วยสร้ำงควำมตระหนักและปรับกรอบคิด 
ของแรงงำนไทยได้ อำทิ ใช้ผู้มีอิทธิพลใน
กำรส่งสำร (Influencer) ออกแบบข้อมูล
ที่เข้ำใจได้ง่ำยและปรับใช้ได้รูปแบบกำร
สื่อสำรที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย ฯลฯ 

4. กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนและกำรท ำงำน 
เป็นทีมภำยใต้ทีมประเทศไทย ในกำร
คุ้มครองดูแลแรงงำนไทยต่ำงประเทศ              
ในภำวะวิกฤติ  โดยสร้ำงวัฒนธรรมกำร
ท ำงำนให้มีควำมเข้ำใจและควำมไว้เนื้อเชื่อ
ใจระหว่ำงกัน ทั้งในระดับนโยบำยและ
ปฏิบัติ เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ  
แรงงำนไทยและประเทศชำติ  

1. กำรร่วมปรับปรุงและพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
แรงงำนไทยในต่ำงประเทศให้เป็นปัจจุบัน 
และบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลและ               
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนได้           
เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรช่วยเหลือแรงงำน          
ที่ประสบภัยหรือต้องกำรควำมช่วยเหลือ           
ในรูปแบบต่ำงๆ ได้อย่ำงทันท่วงที 

2. กำรใช้เทคโนโลยีช่วยวิเครำะห์ข้อมูล
ประกอบกำรวำงแผนกำรดูแลและคุ้มครอง
แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ เช่น กำรขอรับ
สิทธิประโยชน์ กำรจ้ำงงำนที่ไม่เป็นธรรม 
จำกนำยจ้ำง และกำรช่วยเหลือรูปแบบต่ำงๆ 
รวมทั้งวิเครำะห์สถิติกำรเจ็บ ป่วย ตำย และ
ปัญหำยำเสพติด เพ่ือกำรก ำหนดมำตรกำร
ป้องกัน ดูแล และเยียวยำ ให้กับหน่วยงำน     
ที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ 

3.  กำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นหรือสื่อออนไลน์ 
เพ่ือให้ข้อมูล ค ำแนะน ำ รับปรึกษำด้ำน          
สิทธิประโยชน์ รวมทั้งเป็นช่องทำงใน             
กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ทักษะ และกำรใช้ชีวิต
ในต่ำงประเทศ โดยคัดเลือกเนื้อหำที่ส ำคัญ
จ ำเป็น มุ่งเน้นให้แรงงำน สร้ำงกรอบคิด         
แห่งกำรปรับตัว (Resilience Mindset)           
สำมำรถฝึกตนเพ่ือเป็นที่พ่ึงของตนเองได้และ
มีควำมเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) 

4. กำรร่วมก ำหนดควำมต้องกำรและเตรียม
โครงสร้ำงเพื่อสนับสนุนกำรใช้งำนระบบ
บริหำรจัดกำรสิทธิประโยชน์แรงงำนไทย 
ในต่ำงประเทศ (อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
โดยส ำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ ก ำหนดแล้วเสร็จปลำยปี 2564) 

5. กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ใน          
กำรงำนบริกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะ
ทำงสังคมและเทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงต่อเนื่องพร้อมกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้งำน
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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(3) ภารกิจการบริหารจัดการส านักงานแรงงานในต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. นโยบำยสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรและ 

สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล           
เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนในด้ำนอื่นๆ        
ด้วยกำรสร้ำงบุคลำกรในองค์กรให้เป็นผู้ที ่          
พร้อมปรับตัว (Resilience Workforce)             
มีควำมตระหนักรู้ว่ำมีควำมจ ำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงอย่ำงเร่งด่วน และเกิดกรอบคิด
แห่งกำรปรับตัว (Resilience Mindset) 
โดยองค์กรจะต้องมีระบบสนับสนุนกำร
เรียนรู้และท ำงำน (Resilience System) 
เพ่ือกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ที่จ ำเป็นเพื่อ 
กำรปรับตวั (Resilience Skills) ให้แก่บุคลำกร  

2. กำรสร้ำงควำมคล่องตัวให้แก่องค์กร            
โดยปรับนโยบำย กฎระเบียบ และ
กระบวนกำรให้มีประสิทธิภำพและทันสมัย 
(Streamline) ปรับปรุงโครงสร้ำงกำร
ปฏิบัติงำนและสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน   
ให้เอ้ือต่อกำรท ำงำนของทีม สำมำรถจัดสรร
ทรัพยำกรได้รวดเร็ว ลดควำมซับซ้อนของ
ระบบกำรท ำงำนเพ่ือรองรับควำมวิกฤติ 
แบบยืดหยุ่นทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

3. หัวหน้ำส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ
จะต้องมีบทบำทในกำรก ำหนดภำรกิจ
หน่วยงำน วำงแผนกลยุทธ์ และน ำไปสู่            
กำรปฏิบัติ มีกำรท ำงำนเชิงรุก (Proactive)  
เป็นผู้ริเริ่ม มีควำมเป็นผู้น ำ สร้ำงกำรมี 
ส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน ประสำนงำนและ
บูรณำกำรกำรท ำงำนกับส่วนรำชกำรอ่ืนๆ 

4. นโยบำยปรับเข้ำสู่ควำมเป็นดิจิทัล 
(Digitalization) โดยน ำดิจิทัลมำปรับใช้กับ
งำนทั้งในส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ 
กำรประสำนกับส่วนกลำง และงำนบริกำร 
เพ่ือลดข้อจ ำกัดในด้ำนเวลำและสถำนที่
ปฏิบัติงำน กำรให้บริกำรประชำชน                 
ได้ทันที ทุกท่ี ทุกเวลำ  

1. สร้ำงบุคลำกรทุกระดับให้มีทักษะเชิงดิจิทัล 
ตั้งแต่ระดับนโยบำย ระดับสนับสนุน        
กำรท ำงำน และระดับกำรบริกำรประชำชน 
อำทิ ภำวะผู้น ำในยุคดิจิทัล ทักษะ            
ในกำรวำงกลยุทธ์ดิจิทัล ทักษะดิจิทัล         
เชิงเทคนิค กำรออกแบบระบบบริกำร
ประชำชนที่ใช้ดิจิทัลเป็นฐำน เป็นต้น 

2. กำรพัฒนำทักษะเพ่ือกำรปรับตัวในอนำคต
ให้แก่บุคลำกร ประกอบด้วย ทักษะ           
ด้ำนดิจิทัล ทักษะกำรใช้ควำมคิดข้ันสูง 
และทักษะในกำรปรับตัวและควำมยืดหยุ่น 
และทักษะทำงอำรมณ์และสังคม ซึ่งเป็น 
สิ่งส ำคัญต่อสภำพกำรท ำงำนที่เปลี่ยนแปลง 
ได้แก่ กำรตระหนักรู้ในตนเอง กำรควบคุม
ตนเอง กำรมีแรงจูงใจจำกภำยใน  
กำรเข้ำใจผู้อ่ืน (Empathy) และ           
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี 

3. ใช้ระบบประเมินผลที่เน้นเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์เป็นส ำคัญ (Objective and 
Key Result: OKR) โดยกำรระบุเป้ำหมำย
ระยะสั้นๆ แต่ชัดเจน เพ่ือให้ทีมงำนรับรู้
และปฏิบัติไปตำมแผนเดียวกัน สำมำรถ
ตรวจเช็คและปรับแผนย่อยเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนได้อย่ำงรวดเร็ว 

4. กำรสร้ำงแพลตฟอร์มกำรท ำงำนร่วมกัน
ภำยในหน่วยงำนและระหว่ำงหน่วยงำน 

    รวมทั้งสร้ำงควำมคล่องตัว (Agility)           
ในกำรท ำงำนที่แตกต่ำงและใช้ประโยชน์
จำกกำรท ำงำนแบบทีมเล็ก (Lean)            
โดยเลือกบุคลำกรท ำงำนให้เหมำะสม    
กำรใช้เครือข่ำยอำสำสมัครแรงงำน             
ในต่ำงประเทศ และกำรสื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและ
ถ่ำยทอดทิศทำงกำรด ำเนินงำนไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่ำงทันเวลำและทั่วถึง 



- ๑๕ - 
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